KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE – DÍVKY
Zápis 1/2018
Datum: pondělí 15. 1. 2018
Místo: ČBF
Přítomni: Milena Moulisová, Richard Fousek, Petr Kapitulčin, Tomáš Kaprálek, Daniel Kurucz,
Petr Treml, Miroslav Volejník
Hosté: Kamil Havrlant
___________________________________________________________________________
1. KVBMD
KVBMD byl představen nový člen komise zastupující ženskou složku - Daniel Kurucz.
2. Sportovně talentovaná mládež (STM)
2.1
KVBMD byla seznámena s dokumentem zhodnocení Systému talentované
mládeže v období od 1. 7. 2015 – 31. 12. 2017. Zveřejnění dokumentu na webu ČBF –
KVBMD bude projednáno s vedením ČBF.
2.2
KVBMD se bude na dalších schůzích zabývat připomínkami a návrhy na
fungování systému SCM a SpS od roku 2019, které budou také konzultovány se stávajícími
centry a středisky. V případě ponechání stávajícího systému bude na podzim roku 2018
vypsáno výběrové řízení na SpS A, B a SCM A, B dle platných podmínek a plánu fungování
STM.
2.3

Sportovní centra mládeže (SCM)
2.3.1 Aktualizované dokumenty SCM jsou zveřejněny na webu ČBF – KVBMD – SCM Dokumenty (Podmínky činnosti, Zařazení klubů, Bodování).
Podklady MŠMT pro činnost SCM od 1. 1. 2018 nebyly zveřejněny, jakmile budou
k dispozici, M. Moulisová zajistí jejich zveřejnění v rámci klubů STM.
2.3.2 Vytížení hráček SCM – bod 1.1.4 zápis KVBMD 10/2017 ze 16. 10. 2017
KVBMD přijala připomínky svých členů na přetěžování hráček v utkáních a následnou
nedostatečnost tréninkového procesu u hráček, které jsou zařazeny ve více soutěžích
a účastní se častých předehrávek ŽBL v pátečních termínech.
Míra zatížení bude sledována na základě evidence docházky v XPS a bude nadále
projednávána s trenéry, příp. rodiči hráček.
KVBMD přijala návrh o možnosti zapojení konkrétní hráčky U17 pouze ve 2 věkových
kategoriích (U17 + U19, případně U19 + ženy dle podmínek SŘ o postaršení). Tento
návrh bude konzultován s vedením ČBF a příslušnými orgány ČBF. Zajistí D. Kurucz.

2.4

Sportovní střediska (SpS)
2.4.1 Aktualizované dokumenty SpS jsou zveřejněny na webu ČBF – KBDM – SpS –
Dokumenty (Podmínky činnosti, Zařazení klubů, Bodování).
Podklady MŠMT pro činnost SpS od 1. 1. 2018 nebyly zveřejněny, jakmile budou
k dispozici, M. Moulisová zajistí jejich zveřejnění v rámci klubů STM.

3. Reprezentace
3.1 Nominace členů realizačních týmů RD mládeže dívky pro rok 2018
Výbor ČBF jmenoval vedení realizačních týmů mládeže dívek – viz zápisy Výboru.
RD U15 – P. Kapitulčin, P. Treml ml., O. Zatloukal, D. Streubel
RD U16 – R. Fousek, D. Zdeněk, R. Landa, Z. Švec
RD U17 – P. Prokeš, J. Gazda, T. Sklenář
RD U18 – V. Pruša, P. Prokeš, T. Sklenář
3.2 Plán přípravy RD mládeže dívek
3.2.1 Sekretariát ČBF ve spolupráci s technickými vedoucími jednotlivých týmů
zpracovává plán přípravy. Zveřejnění plánu a nominací na webu ČBF zajistí P. Treml.
3.2.2 Losování ME probíhá dne 16. 1. 2018, kdy budou známy soupeři jednotlivých
týmů.
Pozn. V době zveřejnění zápisu je již rozlosování známo. Ke stažení na webu FIBA.com
3.2.3 RD U16 zpracovalo průběžnou zprávu z přípravy, která je zveřejněna na webu
KVBMD – RD U16.
3.2.4 RD U18 má zajištěnou přípravu v Kralupech n. V. spolu s týmem U18 Německa
v době reprezentačního okna pro kvalifikace žen. V rámci utkání proti Německu bude
dne 14. 1. 2018 předzápas RD U18 ve SH Královka. Přesné časy budou zveřejněny.
3.2.5 KVBMD konzultovala možnosti využití kvalifikačního okna na podzim 2018 pro
přípravu RD U18 a podpořila konání soustředění. Je nutné zajistit soulad v rámci
termínové listiny soutěží EXL U17, U19 2018/19.
3.2.6 RD U15 navazuje na přípravu při Kempech basketbalových nadějí v 1. pol. sezóny
2017/18 soustředěními v Jičíně 4. – 6. 2 a 25. – 27. 2 s 32 hráčkami – 2 skupiny.
4. Soutěže
4.1 Extraliga U17 (viz bod 3.2 zápis KVBMD 10/2017)
KVBMD obdržela návrh na změnu soutěží kategorie U17 od K. Havrlanta – SBŠ Ostrava,
který byl pozván na jednání KVBMD. Jedná se o návrh rozšiřující extraligu U17 na 14 týmů.
Návrh by konzultován i se členy STK.
Argumenty podporující návrh:
- udržení extraligy ve více oblastech
- potřeba většího počtu týmů (než současných 12) v EXL U17 pro udržení kvalitních 12
týmů v EXL U19
- talentovaným hráčkám (budoucím reprezentantkám) přecházejícím z kategorie U15
dát možnost hrát v konkurenčním prostředí (z ligy je těžké se dostat do
reprezentačního výběru)
- více utkání, soutěž bude delší (konec v polovině května), začátek soutěže dříve, než-li
v říjnu
- nebudou se hrát MČR U19 a U17 dva víkendy po sobě
- možnost hrát kvalitní utkání pro v současnosti nejlepší týmy dorostenecké ligy
Argumenty proti návrhu:
- v současné době nemáme dostatek kvalitních týmů, konkurenceschopných týmů a

-

hráček
rozšířením by došlo k navýšení počtu utkání, které končí vysokým rozdílem
zvýší se ekonomická náročnost soutěže
systém nepodporuje zařazování talentovaných hráček do sportovních center mládeže
všechny hráčky z loňského výběru U15 hrají extraligu
prodloužení soutěže sníží období volna (regenerace) u reprezentantek na začátku
(mezi MČR a RD) i konci sezóny (mezi RD a začátkem soutěže)

KVBMD tento návrh hlasováním nepodpořila. KVBMD připouští možnost otevření další
diskuse o rozšíření extraligy U17 v dívčí i chlapecké složce v případě, že se výše zmíněné
argumenty v budoucnu změní.
4.2 MČR U19 2018
KVBMD byl předložen návrh klubu USK Praha na změnu termínu konání MČR U19
z důvodu kolize termínu s konáním Final 4 Euroligy žen. KVBMD jednala s STK o možných
variantách přesunu, avšak nedoporučuje žádnou z nich. Bylo shledáno mnoho
nevyhovujících faktorů (MČR U17 a U19 v jednom týdnu, krátká doba mezi 5. utkáním Play
off a MČR, maturity, ŽBL, reprezentační příprava, Velikonoce apod.).
5. Ostatní
5.1 Trenérka roku 2017 - ČOV
KVBMD navrhuje jmenování J. Klečkové - USK Praha v kategorii Profesionální trenérka
s dlouhodobými úspěchy. Zajistí M. Moulisová.
5.2 Kempy basketbalových nadějí
ÚTM a Výkonný trenér zajistí kemp basketbalových nadějí podporující přípravu hráček
z perimetru (rozehrávaček) v únoru 2018, kam budou pozvány vytipované hráčky napříč
kategoriemi U16 – U18.

Termín další schůze: bude upřesněn
Zpracovala: Milena Moulisová

